ZARZĄDZENIE NR 59/2022
WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 14 ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 5 w związku z art. 6 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami na 2022 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierza się koordynatorowi
do spraw dostępności.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Magdalena Kołodziejczak
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Załącznik do zarządzenia Nr 59/2022
Wójta Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami w 2022 r.
Zakres działalności

Działanie

Zapewnienie minimalnych
wymagań służących
zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami w zakresie
dostępności architektonicznej

Częściowe dostosowanie
toalety do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
Dostosowanie brzegu
przystani kajakowej w
Juszkowie w zakresie
dostępności poprzez m. in.
usunięcie progów przy
pomoście
Wyznaczenie miejsca
parkingowego dla osób
niepełnosprawnych
Zamontowanie oparć do ławek
znajdujących się w otoczeniu
budynku oraz wymiana klamek
na kontrastujące
Oznaczenie schodów i
pomieszczeń za pomocą
taśmy kontrastującej

Wyznaczenie miejsca
parkingowego dla osób
niepełnosprawnych

Montaż poręczy na spoczniku
między ciągami schodów,
kontrastowego oznaczenia
krawędzi stopni oraz budowa
platform przyschodowych
umożliwiających transport na
piętro
Dostosowanie toalety dla osób
niepełnosprawnych poprzez
montaż uchwytów

Oznaczenie stopni schodów

Realizujący
działanie
Straż Gminna
Gminy
Pruszcz
Gdański
Ośrodek
Sportu i
Rekreacji
Gminy
Pruszcz
Gdański
Szkoła
Podstawowa
im. Orła
Białego w
Wiślince
Szkoła
Podstawowa
w
Przejazdowie
Ośrodek
Sportu i
Rekreacji
Gminy
Pruszcz
Gdański
Szkoła
Podstawowa
im. Danuty
Siedzikówny
„Inki” w
Wiślinie
Szkoła
Podstawowa
w
Przejazdowie

Termin
realizacji
I kwartał
2022 r.

Szkoła
Podstawowa
im.
Romualda
Traugutta w
Wojanowie
Eksploatator

III
kwartał
2022 r.

I/II
kwartał
2022 r.

II kwartał
2022 r.

II/III
kwartał
2022 r.
II kwartał
2022 r.

III
kwartał
2022 r.

III
kwartał
2022 r.

Od IV
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Zapewnienie minimalnych
wymagań służących
zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami w zakresie
dostępności informacyjnokomunikacyjnej

kontrastowymi taśmami,
umieszczenie pasów
ostrzegawczych przed
schodami oraz montaż
antypoślizgowych naklejek na
stopniach prowadzących do
budynku
Montaż siłowników
wspomagających otwieranie
drzwi wejściowych
Zakup miski na wodę dla psa
asystującego

Sp. z o.o.

kwartału
2022 r.

Eksploatator
Sp. z o.o.

Zapewnienie możliwości
ewakuacji w bezpieczny
sposób osobom ze
szczególnymi potrzebami
poprzez zakup krzesła
ewakuacyjnego, maty
ewakuacyjnej lub zapewnienie
szkolenia osobie
odpowiedzialnej za ewakuację

Eksploatator
Sp. z o.o.

Od IV
kwartału
2022 r.
Od IV
kwartału
2022 r.
Od IV
kwartału
2022 r.

Zapewnienie możliwości
ewakuacji w bezpieczny
sposób poprzez zakup krzesła
do ewakuacji, montaż
dźwiękowego i świetlnego
systemu ewakuacji oraz
montaż planów do ewakuacji
dostosowanych do potrzeb
osób ze szczególnymi
potrzebami
Wewnętrzne szkolenie
pracowników dotyczące
tworzenia dostępnych
dokumentów

Urząd Gminy
Pruszcz
Gdański

IV
kwartał
2022 r.

Ośrodek
Kultury,
Sztuki i
Biblioteka
Publiczna
Gminy
Pruszcz
Gdański
Straż Gminna
Gminy
Pruszcz
Gdański
Szkoła
Podstawowa
im. Karola
Wojtyły w
Rotmance

I kwartał
2022 r.

Urząd Gminy
Pruszcz
Gdański

II kwartał
2022 r.

Udostępnienie informacji o
działalności obiektu w tekście
łatwym do czytania i
zrozumienia
Udostępnienie informacji o
działalności obiektu w tekście
łatwym do czytania i
zrozumienia

Udostępnienie informacji o
działalności obiektu w tekście
łatwym do czytania i

Eksploatator
Sp. z o.o.

I kwartał
2022 r.
I kwartał
2022 r.
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zrozumienia oraz w tekście
odczytanym maszynowo
Zakup tabliczek z napisami w
alfabecie Braille’a do
oznakowania pomieszczeń w
placówce
Oznaczenie pomieszczeń w
budynku za pomocą tabliczek
z napisami w alfabecie
Braille’a i kierunkowskazów
Montaż pętli indukcyjnej

Zakup stacji/pętli indukcyjnej
do placówki

Zakup pętli indukcyjnych
Udostępnienie nagrania z
informacją o działalności
obiektu w polskim języku
migowym
Udostępnienie nagrania z
informacją o działalności
obiektu w polskim języku
migowym
Oznaczenie pomieszczeń
napisami w alfabecie Braille’a

Udostępnienie informacji o
działalności obiektu w tekście
łatwym do czytania i
rozumienia
Tłumaczenie na polski język
migowy spektaklu teatralnego
oraz gali otwarcia festiwalu
„Fotel"

Ośrodek
Sportu i
Rekreacji
Gminy
Pruszcz
Gdański
Urząd Gminy
Pruszcz
Gdański

III
kwartał
2022 r.

Szkoła
Podstawowa
w
Przejazdowie
Ośrodek
Sportu i
Rekreacji
Gminy
Pruszcz
Gdański
Urząd Gminy
Pruszcz
Gdański
Szkoła
Podstawowa
im. Juliana
Tuwima w
Straszynie
Urząd Gminy
Pruszcz
Gdański

II-IV
kwartał
2022 r.

Szkoła
Podstawowa
im.
Romualda
Traugutta w
Wojanowie
Szkoła
Podstawowa
im.
Romualda
Traugutta w
Wojanowie
Ośrodek
Kultury,
Sztuki i
Biblioteka
Publiczna
Gminy
Pruszcz
Gdański

III
kwartał
2022 r.

III
kwartał
2022 r.

II kwartał
2022 r.

III
kwartał
2022 r.
III
kwartał
2022 r.
III
kwartał
2022 r.

III
kwartał
2022 r.

III
kwartał
2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 77B872F9-2045-49E0-877E-AE3900623204. Podpisany

Strona 3

Udostępnienie informacji o
działalności obiektu w tekście
łatwym do czytania i
rozumienia
Zakup faksu

Zapewnienie minimalnych
wymagań służących
zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi
potrzebami w zakresie
dostępności cyfrowej

Udostępnienie informacji o
działalności obiektu w tekście
łatwym do czytania i
rozumienia oraz w formie
nagrania w polskim języku
migowym
Wykonanie tablicy ze
schematem rozkładu
pomieszczeń wraz ze
strzałkami kierunkowymi i
numerami pokoi
Dostosowanie dokumentacji
udostępnionej na BIP do
wymogów dotyczących
dostępności treści
internetowych

Konsultacje w zakresie
zapewnienia dostępności stron
internetowych
www.kulturatutaj.pl oraz
www.festiwaljuszkowo.pl

Częściowe dostosowanie
strony internetowej do
wymogów dotyczących
dostępności treści
internetowych (w zakresie
kontrastu oraz czcionki)

Wdrożenie dodatkowych
poprawek strony internetowej
do wymogów dotyczących
dostępności treści
internetowych

Szkoła
Podstawowa
im.
Bohaterów
Grudnia ’70
w Łęgowie
Eksploatator
Sp. z o.o.
Eksploatator
Sp. z o.o.

IV
kwartał
2022 r.

IV
kwartał
2022 r.
Od IV
kwartału
2022 r.

Eksploatator
Sp. z o.o.

Od IV
kwartału
2022 r.

Ośrodek
Kultury,
Sztuki i
Biblioteka
Publiczna
Gminy
Pruszcz
Gdański
Ośrodek
Kultury,
Sztuki i
Biblioteka
Publiczna
Gminy
Pruszcz
Gdański
Szkoła
Podstawowa
im. Karola
Wojtyły w
Rotmance

Od I
kwartału
2022 r.

Ośrodek
Kultury,
Sztuki i
Biblioteka
Publiczna
Gminy

II kwartał
2022 r.

I kwartał
2022 r.

I kwartał
2022 r.
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Podejmowanie działań
mających na celu
udoskonalenie dostępności
architektonicznej, cyfrowej i
informacyjno-komunikacyjnej
dla osób ze szczególnymi
potrzebami

Pruszcz
Gdański
Dostosowanie strony
Gminny
internetowej do wymogów
Ośrodek
dotyczących dostępności treści Pomocy
internetowych
Społecznej w
Pruszczu
Gdańskim z
siedzibą w
Cieplewie
Wprowadzenie wewnętrznych
Urząd Gminy
wytycznych w zakresie
Pruszcz
przygotowywania dokumentów Gdański
dostępnych cyfrowych oraz
przekazywania treści na
potrzeby publikacji ich na
stronach internetowych
Dostosowanie strony
Gminne
internetowej do wymogów
Przedszkole
dotyczących dostępności treści im. J.
internetowych
Tuwima w
Straszynie
Przeprowadzenie audytu
Urząd Gminy
dostępności stron i podstron
Pruszcz
internetowych oraz
Gdański
dostosowanie strony
internetowej BIP do wymogów
dotyczących dostępności treści
internetowych
Podjęcie współpracy z Polskim Szkoła
Związkiem Głuchych i Polskim Podstawowa
Związkiem Niewidomych w
w
celu opracowania optymalnych Przejazdowie
rozwiązań dedykowanych
placówce
Doradztwo w zakresie
Urząd Gminy
wdrażania rozwiązań
Pruszcz
dostosowawczych w zakresie
Gdański
dostępności
Wspieranie osób ze
Zespół do
szczególnymi potrzebami do
spraw
dostępności w zakresie
zapewnienia
architektonicznym, cyfrowym i dostępności
informacyjno-komunikacyjnym

Zapewnienie dostępu
alternatywnego w
szczególności w przypadkach,
gdy ze względów technicznych
lub prawnych podmiot nie
będzie w stanie zapewnić
dostępności osobom ze

Zespół do
spraw
zapewnienia
dostępności

II-III
kwartał
2022 r.

III
kwartał
2022 r.

III
kwartał
2022 r.
IV
kwartał
2022 r.

II-IV
kwartał
2022 r.

III/IV
kwartał
2022 r.
W całym
okresie
działania

W całym
okresie
działania

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 77B872F9-2045-49E0-877E-AE3900623204. Podpisany

Strona 5

szczególnymi potrzebami

Wójt Gminy
Magdalena Kołodziejczak
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